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поданоi на здобуття наукового ступеня доктора педагогiчних цаук

зi спецiальностi 13.00.04 - теорiя i методика професiйноi освiти

дктуальнiсть обраноi теми. в умовах розвитку iнтеграцiйних та

глобалiзацiйних процесЬ у cBiTi, iнтенсивного зростаннrI обсяry iнформацii

сучасне суспiльство ставить HoBi вимоги до системи освiти, взагалi, та до

педагогiчноi освiти. Заклади загальноi середньоi освiти потребують учителiв

фiзичноi купьтури, якi е фiзично активними й витрив€tлими, здатнi на

творчий "iд"й до вирiшення проблем, спроможнi сприймати i4

запроваджувати iнновацiI Ъ рiзнi галузi знань, зокрема, у сферу фiзичноi
пупъrур". Професiйна пiдготовка майбутнiх уrителiв фiзичноi культури

."о.од"i плuu бути зорiентована не лише на здатнiсть проводити уроки

фiзичноi культури , а Й на готовнiсть органiзувати таке середовище закладу

загальноi ..р.д""оi освiти, де б з урахуванням iдей НУШ його дiяльнiстъ

орiентувалася на здоров'язбереження, забезпечуваJIися умови для

.rЪrrуп"р"зацii цiнностей .доро"о.о способу життя, формувалася в учнiв

компетентнiсть <<бути здоровим).
Провiдна ролЬ У закладеннi пiдвалин збереження здоров'я моподi

н€Lлежить не лише ciM'i', а й школi, де фiзична кулътура як шкiльний предмет

покликана сформувати засади здорового способу життя, При цъому заклад

загальнот середньоi,освiти позицiонуеться як осередок, в якому створен1

необхiднi умови для формування, збереження i змiцнення фiзичного,

духовного, психологiчноiо i соцiального здоров'я Bcix учасникiв. освiтнього

процесу, а вчитель фiзичноi культури водночас мас виступати i iнiцiатором

створення такого о.Ър.дпу, i рушiсм позитивних змiн у дiяльностi закладу

освiти в бiк здоров'яформуваннrI й здоров'язбереження молодi на. засадах

гуманiстичноi .rьдu.оii*" та основних принципiв функцiонування Новоi

украiнськоi школи,. де на перший план виносяться не тiльки цiннiстъ

дитинстВа, радlстъ пlзнаннrl, розвиток особистостi, а i if здоров'я та безпека,

водночас проведений аналiз наявного теоретичного й практичцого

досвiду професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв фiзичноi кулътури

Ъ."iдr"" uiд.уr"iсть системних напрацюванъ щодо професiйноТ пiдготовки

майбутнiх учителiв фiзичноi культури до органiзацii фiзкультурно-

оздоровчого середовища закJIаду загzшьноi середньоi освiти.



основою для органiзацii фiзкультурно-оздоровчого середовища е

усвiдомлення його cyTнocTi учителями фiзичноi культури та спецlаJIъно

розроблена педагогiчна система професiйнот пiдготовки, результатом
впровадження якоi е готовнiсть майбутнiх учителiв фiзичноi культури до

органiзацii фiзкультурно-оздоровчого середовища закJIаду загальноi

середньоi освiти.

звrязок роботи з науковими програмами, планами, темами.

щослiдження проведено у межах кiлъкох наукових тем, виконаних на

замовлення Мон <пiдвищення рiвня здоров'я i фiзичноi пiдготовленостi

рiзних гругr населення засобами фiзичноi культури) (номер державноi

р...rрuцii"оt 1 1U005736) та кТеоретичнi i методичнi основи фiзкультурноi
ъс"ir" рiзних груц населення) (номер державноi реестрацii 0116U000900) на

базi Навчально-наукового iнституту фiзичноi культури Сумського

державного педагогiчного унiверситету iMeHi А.с. Макаренка та теми

зведеного плану нrщ сфери освiти, науки та iнноватики <<теоретичнi та

методичнi основи формування системи пiслядипломноi освiти на засадах

стutлого розвиткУп 1ЗЧ' оitzuоо4gо4, 2014-2о17 рр.) на базi Нацiонального

педагогiчного унiверситету iMeHi М.П.Драгоманова,

обrрунтованостi положень, висновкlв lСтупiнь обrрунтованостi наукових положеI

рекоNtеНдацiй, сфорпlульованих У дисертацiйнiй роботi.

рекомендацii дисертацii п. Ф. Рибалка достатньою мiрою обlрунтованi,

базуютъся на u"bi.i фундаментшIъних працъ вiдомих вiтчизняних i
,uрубi*"их вчених. Автором логiчно сформулъовано cTpyкTypHi компоненти:

мету, завдання, об'ект i предмеТ дослiдження, якi вiдповiдають TeMi

дисертаrriТ.
робота складаетъся з анотацiй, перелiку умовних позначень, вступу,

п'яти роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загаJIьних висновкiв списку

використаних джерел_(6s2 найменування, iз них 39 - iноземними мовами) та

2З додаткина |25 Ъторiнках. Робота мiститъ з5 таблиць i 50 рисункiв.
Загальний обсяг дисертацii становить 580 cTopiHoK, iз них основного

результатiв дисертацiйного дослiдження Рибалка Петра Федоровича.

практичне значення дослiдrкення полягае у розроблi навч€Lльно_

методичного супроводу процесу професiйноi пiдго,говки майбутнiх учителiв

фiзичноi культури до органiзацii фiзкультурно_оздоровчого ..р.a1"_1Y

закладу загыIьноi середнъоi освiти. Зокрема, удосконаJIено навчЕtпьн1 плани

пiдготовки вчителiв фiзичноi кулътуРи, До з урахуванням Концепцii нушI

поглибленО змiст .rrорr""""" i 
- 
ваrrеологiчних дисциплiн у напрямi

здоров'язбереження та здоров'яформування, психолого-педагогiчних

дисциплiн у напрямi оrru"уuй"" псйхiчних особливостей i уподобань

молодого поколiн"я, .r.р.дЬачено впровадження спецкурсiв з вивченн,I



iнновацiйних видiв руховоi активностi та спецкурсiв з опанування

iнформацiйних r.*"оrrоiiй i засобiв навчання, застосуваннЯ аКТИВНИХ МеТОДiВ

навчання, спрямованих на формування готовностi майбутнiх уrителiв

фiзичнот кулътури до органiзацiт фiзкультурно-оздOровчого середовища

закладу загаJIъноi середньоi освiти
Практичнi напрацювання, одержанi в дисертацiйному дослiдженнi,

l

можутЬ знайтИ викорисТання У процесi скJIадання навчаJIънцх планlв,

,rрофur, пiдручникiв i навчальник посiбникiв, розробленнi методичних

*ur"pi-i", ,цО пiдтримують рiзнi форми навчання (очна, заочна,

дистЬнцiйна) майбуiнiх у{ителiв фiзичноi кулътури. Результати.

д"..рruцiйного дослiдження можуть бути використанi у системi професiЙноi

пiдготовки студентiв закJIадiв вищоi освiти, у навчаннi нормативних та

варiативних KypciB та спецкурсiв у галузi Фкiс, пiдготовцi квалiфiкацiйних

(кypсoвиx'ДиПлoМниxTaМaГiсTеpськиx)poбiт.Е
Результати дисертацiйноi роботи впроваджено у практику роОоти

рiзних .uопадi" вищоi Ьсвiти украiни: ,,щержавний вищий навчалъний заклад

i П.р.".пав-Хмелъницький державний педагогiчний _унiверситет 
iMeHi

Григорiя Сковороди>> (довiдкЬ Ns 768 вiд 26.tt.20t9 р.), ,Щонецький

нацiоналъний y"iu.p."reT iMeHi Василя Стуса (довiДКа J\b 136/0t-13/01.13 ВiД

10.0З .202О р.), Iзмаrльсъкий державний ryманiтарний унiверситет (довiдка Ns

|-,ll|20 вiд'26.О2.2о2О р.), Кам'янецъ-подiлъський нацi_ояалъниЙ унiверситет

iMeHi IBaHa огiенка (довiдка }lb 11/20 вtд27.О2.202О р.), КласичниЙ приватний

унiверситет (Запорiжжя) (довiдка J\b 1з1 вiд 28.02.2020 р.), Нацiоналlни}

y"i".p."TeT <<ПолrЪ"."пч полiтехнiка iMeHi Юрiя Кондратюкa> (довiдка Ns 01_
'Illsiб вiд 11.0з .2020 р.), Нацiонаrrьний унiверситет <Чернiгiвсъкий

колегiуМ>> iMeHi Т.Г. Шевченка (довiдка J\ъ 7 вiд 02.03.2020 р.), Сумський

державний педагогiчний унiверситет iMeHi д.С. Макаренка (довiдка Ns 953

"iд 
r1.0з.2020 р.), ХаркiвЬъкiй^нацiональний педагогiчний унiверситет iMeHi

г.с. сковородi'-(довiдка Ns 0 U10-222 вiд 1 1 .0з 2о2о р.), хмельницький

нацiональний унiверситет (довiдка N 9 вiд |з.02.2020 р.).

Повнота викладУ результатiв дослiджень в опублiкованих працях i

ix вiдпоВiднiстЬ вимогаМ MiHicTePcTBa освiти i науки Украiни.
OcHoBHi теоретичнi положеннrI i висновки дослiдження представлено в

41 публiкацii (iз них t9 - одноосiбнi): 1 монографiя одноосiбна, 1.колективна,

2| стаття у наукових фахових виданнях Украiни, з яких 8 iндексуеться

мiжнародною наукометричною базою. Index Copernicus, 2 cTaTTi у

перiодичних закордонних виданнях, якi iндексуються у Scopus та Index

Copernicus, 5 навЧ€tJIьно-методичних посiбникiв, 11 матерiдrriв апробацiного

характеру.
двтореферат i пубпiкацii автора вiдображають змiст дисертацiйного

дослiдже""",^ йо "uдч" 
пiдстави вважати роботу такою, що вiдповiдае

вимогам MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни до дисертацiй на здобуття

наукового доктора наук.



оцiнка змiсry дисертацii, ii завершення в цiлому та iдентичностi

об'ект, предмет, мету, визначено завдання, описано методи дослiдження,

розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, особистий внесок

здобувача, наведено вiдомостi про апробацiю та впровадження одержаних

результатiв; схарактеризовано структуру та обсяг дисертацii.
У першому роздiлi <<Пiдготовка майбутнiх учителiв фiзичноi

культури в Teopii професiйноi освiти>> - автором здiйснено теоретичний

аналiз розробленостi проблеми професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв

фiзичноi культури до органiзацii фiзкультурно-оздоровчого середовища

закладУ заг€шьнОi середньоi освiти, узаг€шънено практичний досвiд
професiйнот пiдготовки майбутнiх учителiв фiзичноi культури у закордонних

i вiтчизняних закJIадах вищоi освiти щодо органiзацii фiзкулътурно-
оздоровчого середовища.

Узага-пьнення здобувачем результатiв наукових дослiдженъ в гшrузi

здоров'язбереження обумовило висновок, Що для досягненнrI мети

збереженнrI здоров'я молодi закJIадам освiти необхiдне не лише усвiдомлення
важливостi посилення контролю за дотриманням В школi рiзного роду
гiгiснiчних правил, аJIе й створення у самому закладi освiти спецiального

фiзкультурно-оздоровчого середовища. Сприймаючи головну мету навчання

як розвиток молодоi особистостi, заклад загшtьноi середньоi освiти

покликаний розширити свiтогляд yrHiB i сформувати потребу не литIrе

самостiйного набуття знань i yMiHb творчого вирiшення будь-якоi проблеми,

а й формуваннrI культури власного здоров'я та безпечного способу жйття.

двтором встановлено, що в окремих дослiдженнях акцентусться увага
на важливостi врахування у професiйнiй пiдготовцi майбутнiх уrителiв
фiзичноi культури психологiчних особливостей поколiння центенiаrriв
(поколiння z), якому притаманнi нетерплячiсть, зосередженiстъ на

короткострокових цiлях, залежнiсть вiд IHTepHeTy, фрагментарнiстъ
образного мислення, орiентацiя бiльшою мiрою на споживання,

гiперактивнiсть тощо.
узагальнення запитiв укратнського суспiльства, запитiв поколiння z та

результатiв ocTaHHix наукових дослiджень у гаrrузi професiйноI пiдготовки

вчителiв фiзичноi культури визначило перспективний i нерозроблений

напрям наукового пошукУ, Що цов'язаний з готовнiстю вчителiв фiзичноi
кулътури до органiзацiТ фiзкультурно-оздоровчого середовища закJIаду

загальноi середньоТ освiти.
У ДрУГоМУ роздiлi _ ,,ор.анiзацiя фiзкульryрно-озДороВЧого

середовища закладу загальноi середньоi освiти у результатах
професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв фiзичноi культури> За

результатами термiнологiчного ана_гriзу автором визначено cyTHicTb

фi.*уп"rурно-оздоровчого середовища закJIаду заг€шьноi середнъоТ освiти -
це педагогiчно вивiрене й доцiльно органiзоване ocBiTHe середовищ€, у якому

cTBopeHi необхiднi умови для збереження i змiцнення фiзичНОГО, ДУХОВНОГО,



психiчного i соцiаJIъного здоров'я Bcix учасникiв освiтнъого процесу i якиЙ

мае на MeTi вихованнJ{ на принципах }IoBoi украiнськоi школи фiзично

здоровоi та мор€Lльно досконалоТ молодi, спроможЕоi активно реалiзувати

себе у дорослому *"r.i в iHTepecax своеi особистостi, ciM'i, держави та

суспiльства.
за резулътатами структурно-логiчного аналiзу категорiю готовнiстъ

майбутнъого вчителя фiзийоi *упurури автором розглянуто з позицiй його

теоретичноТ, метод".r"ЪТ та iндивiду*""о-особистiсноi пiдготовки, Зокрема,

проведений аналiз заг€шьних та спецiальних вимог до результатiв пiдготовки

майбутнъого вчителя фiзичноi культури показуе обов'язковiсть оволодiння

спецiальними знаннями у гатrузi Фкiс, прийомами та методами навчання

фiзичноi кулътур" .,u 
"йнiстi навичок реалiзацiт iнновацiйноi професiйнот

дiялъностi на засадах НУШ, що передбачае обов'язкове формування у молодi ,

компетентностi <бути ,доро""rп i орiентування освiтньоi установи на

здоров'язбереження, популяризацiю зсж, позитивний вплив на пiдлiткову

субкулъТуру та на фiзичНе, духовне, психiчне i соцiалъне здоров'я молодi,
" 'н.iрЙвiальна структура готовностi майбутнiх вчитепiв фiзичноi'

культури до органiзацii"фiзкулътурно-оздоровчого середовища Ззсо стала

гriдгрунтям для розроблення критерiiв та вiдповiдних iм показникiв:

мотивацiйний *р"r.рiИ (показни* _ Йоr"вацiя органiзовувати 9О9 ЗЗСО),

знанневий (по*Ь""п" - спортивНi знання, психолого-педагогiчнi знання,

ваJIеолоГiчнi знаНня), праКсеологiчНий (показникИ - умiння впроваджувати

iнновацiт, умiння використовувати оздоровчi технологii, умiння

по11уляризувати здоровий спосiб життя) та поведiнковий (показники

здатнiсiъ до рефлексii, здатнiсть до комунiкацii), завдяки якиy.

cxapaкTep".ouu"o .rоr"р" piBHi готовностi майбутнiх у"",:Iчлфiзичноi
культури до органiзацii фir*уп"rурно-оздоровчого середовища ЗЗСО:

У третьому роздi"i - о ТЪЪр.rичнi основи професiйноi пiдготовки

майбутнii y.r"r.rri' фiзичноi культурИ до органiзацii.,фiзкультурнj)-

оздоровчого середовиIrца закладу загальцоi середньоi освiти>> .що

теоретичних о."Ъ" црофесiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв фiзичноi

куJIьтурИ дО органiзацii фiзкулътУрно-оздоровчого середовища закJIаду

.ur-i"oT середнiоi освiти u"ropo* вiднесено педагогiчну систему - вiдкриту

цiлiсну упорядковану множину взаемно пов'язаних структурних

компонентiв, що гармонiйно взаемодiють мiж собою, утворюючи особливу

цiлiснiсть, яка спрямована на формування готовностi до органiзацiТ

фiзкультурно-оздоровчого середовища ззсо як особистiсного утворення

майбутнiх у{ителiв фiзичноi культури, 
целi (рис. 1), лерозроблену педагогiчну систему подано у вигляд1 мод

увиразнено соцiаlrъне замовлення, мету, методологiчну основу, теоретико-

.rpu_*r".r"y 14 дiагностичну пiдсистеми (блоки) для._ опису досягненшI

результатiв if реалiзацii.
Вiдповiдно до соцiалъного замовлення украiнського суспiльства II1

пiдготовленого до органiзацii фiзкулътурно-оздоровчого середовища ЗЗСО

на принЦипаХ нуШ вчителЯ qi."""of культурИ визначено мету фахово'i



пiдготовки вчителя фiзичноТ культури: сформувати цiннiснi установки на

збереження i змiцнення здоров'я ycix учасникiв освiтнього процесу,

прагнення до власного фiзичного i4 гrрофесiйного розвитку; сформувати

."u""" (спортивнi, психолого-педагогiчнi, ваJIеологiчнi); сформувати умiння
(методичнi й технологiчнi) щодо органiзачii фiзкульryрно-оздоровчого
..р.до""ща ЗЗСО на принципах нуш, здатнiсть формувати у дiтей цiннiсне

ставлення до власноrо rдоров'я i мотивацiю до здорового способу життя;

сформувати навички *оrу"i*uцii з суб'ектами ФоС ззсО (педагоги, дiти, iх
бuriкr) i рефлексii власноi дiялъностi щодо органiзацii фiзкультурно-

оздоровчого середовища' 
зацii майбутнiми вчителямиДля формування готовност1 до орган1

фiзичноТ nyn"ryp" фiзкулътурно-оздоровчого середовища ззсО у моделi

вiдображено u"*o.* до змiсту (оновлення навч€UIъних планiв i робочих

програМ дисциплiн спортивноi, в€tJlеологiчноi та психолого-педагогiчноi

пiдготовки; модернiзацiя устаJIених KypciB з Teopii i методики фiзичноi

кулътури шляхом введення модулiв <Фiзкулътурно-оздоровче сер9довище

ззсо та його органiзацiл>; розробпu i впровадження варiативних спецкурсiв,

зорiентованих на органiзацiю Фос ззсо (<органiзацiя фiзкулътурно-

оздоровчого середовища освiтнъоi установи>, <курс фiзичного виховання

пiдлькiв у лiтньому Еаметовому таборi>>, <самостiйне оздоровче

TpeцyBaцou); модернiзацiя наскрiзних програм практичноi пiдготовки),

фор' (лекцii', навчаJIьно-тренувальнi заняття, тренiнги, майстер-класи,

по"6.р."цii, волонтерськi ч*ЦiТ), методiв (наочнi, словеснi, практичнi,

iнтерЙивнi, .rpo.n "i, iгровi), засобiв (комплекси iнновацiйних вправ,

оздоровчиХ "rrpuu", 
iнформаЦiйно-освiтне середовище зво, електроннi

ocBiTHi ресурси (Еор), карти <<Здоров'л>),

ЧЬтвертий' роздiл - <<IIрактичнi основи професiйноi пiдготовки

майбутнiх учителiв фiзичноi культури до органiзаuii фiзкульryрно-
оздоровчого середовища закладу загальноi середньоi освiти>> Що

практичних .u.Й професiйноТ пiдготовки майбутнiх учителiв фiзичноi

кулътури до органiзацii фiзкультурно-оздоровчого середовища заюIаду

загальноi ..р.д""оi освiти вiднесено практичну реалiзацiю педагогiчноi

системи, яка: спираеться на освiтнiй i спортивний досвiд вчителя фiзичноi

культури, його здатнiсть до caMoocBiTHboi дiяльностi, критичне ставлення до

i""о"uцiй; передбачае модернiзацiю змiсту науково-практичноi пiдготовки,

урахування визначених педагогiчних умов i вплив iнформацiйних технологiй

"Ъ 
,rрiор"тети молодi та Ti фiзичне, духовне, психiчне i соцiальне здоров'я,

Щисертантом зазначено, що професiйна пiдготовка майбутнiх учителiв

фiзичноi кулътури до органiзацii фiзкультурно-оздоровчого середовища

закладу заг€шьноi середньоi освiти передбачае обов'язкову модернiзацiю

змiсту професiйноТ пiдготовки, яка може бути здiйснена шляхом: оновленн,I

навч€шьних планiв пiдготовки вчителiв фiзичноi кулътури у частинi

збiлъшення i перерозподiлу годин на опанування дисциппiн спортивноi,

BzlJIеoлoГiчнoТ.ГaПсиxoлoгo-ПеДaГoГ1чнo1пiдгoтoвки;poзpoбкy
впровадження до варiативноi частини навчrUIьних планiв спецкурсiв,



зорiентованих на органiзацiю фiзкультурно-оздоровчого середовища Ззсо,

формування навичок здорового способу життя тощо; модернiзацiю устаJIених
*yp.i" з TeopiT i методики фiзичноi кулътури шляхом введення модулiв

оФi.*уп"турно-оздоровче середовище ззсО та його органiзацiя>;

модернiзацiю наскрiзних про|рам IIрактичноi пiдготовки, поставивrтIи одним

iз завдань Ti проходження розробку моделi чинного фiзкультурно-
оздоровчого середовища ззсо для кожного конкретного закJIаду освiти, що е

базою практики.
У п'ятому роздiлi <<Експериментальна перевiрка ефективностi

педагогiчноi системи професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв
фiзичноi культури до органiзацii фiзкультурно-оздоровчого середовища

закладу загальноi середньоi освiти>> автором впроваджено та

експеримент€uIьно перевiрено ефективнiсть педагогiчноi системи професiйноi

пiдготовки майбутнiх уrителiв фiзичноi культури до органiзацii

фiзкультурно-оздоровчого середовища закладу заг€шьноi середньоi освiти.

презентовано результати педагогiчного експерименту, який

проводився у чотири етапи. На першому етапi проаналiзовано педагогiчнi,

флософсъкi й психологiчнi працi вiтчизняних та зарубiжних у{ених, у_ яких

вiдобраЖено ocHoBHi напрями проблеми професiйноI пiдготовки майбутнiх

вчите.гtiв фiзичноi культури до органiзацii фiзкультурно-оздоровчого
середовища закладу загаJIьноi середньоi освiти. На другОIчIУ еТаПi гIроведенО

констатУвальний експеримент. На третьому етапi (формувальний)

органiзовано i проведено експеримент, метою якого була перевiрка

ефективностi розробленоi педагогiчноi системи пiдготовки майбутнiх

учителiв фiзичноi культури до органiзацii фiзкультурно-оздоровчого
nIсередовища эзсо. На ocHoBi розроблених критерiiъ сформованостi

.oio""o.Ti та ix показникiв зафiксовано результати, якi пiдлягали кiлъкiсному

опрацюванню та якiсному аналiзу. Уточнено педагогiчнi умови успiшностi

реалiзацii поставлених завданъ. Удоскон€lJIено моделъ педагогiчноi системи

.riд.оrо"*" майбутнiх учителiв фiзичноi культури до органiзацii

фiзкулътурно-оздоров5ого середовища ЗЗСО.- - 
дналiз результатiв експеримент€ulьноi роботи здiйснено здобувачем на

четвертОму етапi педагогiчного експерименту - контрольному. На цьому
етапi^було здiйснено порiвняльний аншliз показникiв; аналiз вiрогiдностi

результатiв дослiдження за допомогою методiв математично1 статистики;

зроблено висновки про педагогiчний ефект вiд впровадження в освiтнiй

процес педагогiчноi системи професiйнЪi пiдготовки майбутнiх учителiв

фiзичноi культури до органiзацii ФОС ЗЗСО.
МаИЬуr"i" y.r"r"ni" було об'еднано у три групи: одну контролЬну (КГ)

та двi експериментальнi (ЕГ-1 та ЕГ-2).
проведене дослiдження дае пiдстави надати рекомендацii та визначити

перспективи вдоскон€шення процесу пiдготовки майбутнiх учителiв фiзичноi
культури, Що сприятимуть розвитку потреби в учнiв вести здоровий спосiб

методiв математичнот статистики;

життя:



ф iзкулътурно-оздоровчих ryртках;
- розвиток соцiальноi активностi студентiв шляхом ix

роботи в органах студентського самоврядування та до

дi"л"носri, фор*у"u"* навичок викладача-органiзатора

з€tпучення до
громадськiй

фiзкулътурно-

важливих для суспiльства
виконувати рiзнi ролi в

якостей лiдера через
процесi органiзацii

iнформацii про TexHiKy виконання

- виховання в учнiв
надання iм можливостей
спортивних змагань, фестиваrriв; залr{ати iх до планування, органlзац11 та

проведення спортивно-масових та оздоровчих заходiв у ЗЗСО, що спри,Iтиме

розвитку почуття вiдповiдальностi i командного духу;

- зшIуIення студенТiВ, 1.,rителiв i викJIадачiв до вивчення мiжнародного

досвiду в галузi фiзичного виховання;

- упровадженнlI в програму пiдготовки майбутнiх учителiв фiзичноi

купътури в IIедагогiчних зво УкраIни курсу лекцiй iз проблем фiзичного

виховання за кордоном.
узагалънення отриманих результатiв пiдтвердило досягання мети

дисертацiйного дослiдження й успiшне виконання його завданъ,

Щискусiйнi положеннЯ та побалсаннЯ щодО вдосконаленпя змiсry

дисертацii. Позитивно оцiнюючи дисертацiйне дослiдження Рибалка Петра

Федоровича, слiд визначити зауваження, якi можутъ стати предметом

дискусiI пiд час захисту, а також висловити oKpeMi побажання:

1. У п. 2.|, де мова йде про обrрунтування cyTHocTi та структури

фiзкультурно-оздоровчого середовища, було б доцiльним бiльш дет€tльнiше

розкрити авторсъке уявпення про взаемозв'язок та супiдлеглiсть мiж такими

базовими понrIттями роботи, як <<освiтнiй простiр>> та <<ocBiTHe середовище)).

2. Двтором уперше розроблено педагогiчну систему професiйноj

пiдготовки *uЙбуrrri" 
- 
Y.r"i.ni" фiзичноТ культури до органiзацiТ

фiзкулътурно-оздоровчого середовища закJIаду освiти. Було б бiлъш

доцiлъним ширше пояснити чи iснують анаJIоги таких систем для фахiвцiв

iнших спецiальностей i в чому ix принципова рiзниця?
з. В роботi автор спираеться на принципи HoBoi УкраiнськоТ школи.

при цьому буъ би доречним коментар, чому вiдзначенi в роботi принципи е

важливими для даного дослlдження.
4. У п. 3.1 йдетъся мова про методологiчнi пiдходи до пiдготовки

майбутнiх учителiв фiзичноi культури.. до органiзацii фiзкультурно-

оздоровчого середовища .закJIаду 
загалъноi середньоi освiти,,Щисертантом

визначено низку таких пiдходiв. Звичайно, Що Bci вони ма1rи визначаJIъне

значеннЯ для данОго дослlдження, сприялИ системнОстi, результативностi,
пiдвищенню спрямованостi дослiдницького пошуку, а тому варто було бiлъш



чiтко пок€}зати ix iерархiю, особливостi використаннrt,кожного з обраних
методологiчних пiдходiв для проведення даного дослiдження, вiдобразити ik
взаемозв'язок та взасмодiю.

5. У дисертацii автор описуе' педагогiчнi умови (с. 2З2), що
впливають на ефективнiсть процесу пiдготовки майбутнiх }пIителiв фiзичноi
культури до органiзацii фiзкультурно-оздоровчого середовища закJIаду
загальноi середньоi освiти, €UIe, на жаJIь, не видiляс ix у завданнях
дослiдженнrl, що створюе певну невiдповiднiсть у логiцi авторського задуму
щодо ik реалiзацii при проведеннi педагогiчного експерименту. Не зовсiм
також зрозумiло на пiдставi чого вони були визначенi та як перевiрялися в
ходi педагогiчного експерименту.

6. Сьогоднi cBiT cToi'о. Uьогоднl cBlT стоlть перед викликом навчаннrI в умовах
запровадженнrI карантину для протидii поширенню коронавiрусноi iнфекцiТ,
тому цiкавою е думка автора роботи щодо можливостi застосування науково-
методичних розробок для дистанцiйноi освiти.

Висловленi зауваження мають рекомендацiйний характер, якi нiяк не
знижують ii науковоi цiнностi та е лише приводом для науковоi дискусii. У
цiлому рецензована робота вирiзняеться оригiналrьнiстю, глибиною
теоретичного аналiзу i новизною методичних пропозицiй.

Загальний висновок й оцiнка дисертацiТ. Проведений аналiз да€
пiдстави зробити висновок, що за актуztльнiстю, змiстом, сукупнiстю
отриманих резулътатiв, науковою новизною, теоретичною i практичною
значущiстю, достовiрнiстю та повнотою висвiтлення iх у публiкацiях
дисертацiйна робота <<Теорiя i практика професiйноi пiдготовки майбутнiх
уrителiв фiзичноI , 

культури до органiзацii фiзкультурно-оздоровчого
середовища закладу загЕLгIьноi середньоi освiти>, подану на здобуття
наукового ступеня доктора педагогiчних наук, е завершеним, цiлiсним
дослiдженням вагомоi науковоi проблеми, яке вiдповiдае вимогам
сформульованим у пп. 9, 10, 12, 13, 14 <<Порядку присудження наукових
ступенiв>>, затверджен_ого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
24.07.2013 р. }ф 567 (iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Кабiнету
MiHicTpiB Украiни ]ф б56 вiд 19.08 .20115 р., Jф 1159 вiд 30. |2.20115 р., J\b 567
вtд 27 .07 .20|6 р., Jф 943 вiд 20.1 1 .20|9 р., Jф б07 вiд 15 .07 .2020 р.), що дае
пiдстави для присудження Рибалку Петру Федоровичу наукового'ступеня
доктора педагогiчних наук зi спецiальностi 13.00.04 - теорiя i методика
професiйноТ освiти.
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